
Basisscholen in Geel

InschrIjven In het 

 basIsonderwIjs van Geel 

 In 2017-2018

In de buitenparochies 

•	 VBS	Kompas	
Stelen 17 | 014 86 77 50 | www.vbskompas.be 

•	 SBS	De	Bollenboom	
Zammelseweg 183 | 014 56 65 20  
www.zammel.sbsgeel.be 

•	 Stedelijke	Freinetschool	De	Steltloper	
Zammelseweg 29 | 014 56 65 40  
www.desteltloper.sbsgeel.be 

•	 Steinerschool	Novalis
Larum 6 | 014 59 44 21 | www.steinerschoolnovalis.be

•	 SBS	Larum	
Larum 9 | 014 56 64 80 | www.larum.sbsgeel.be 

•	 VBS	top@punt	
Vogelzang 64 | 014 58 81 19 | www.vbstoppunt.be

•	 VBS	Sint-Hubertus	
Aardseweg 2 | 014 85 29 98 | www.vbsgeta.be 

•	 VBS	De	Toverboom	
Bel 131 | 014 58 92 44 | www.detoverboom.be 

•	 SBS	Winkelomheide	
Winkelomseheide 147 | 014 56 65 00  
www.winkelomheide.sbsgeel.be 

Buitengewoon onderwijs

•	 SAIO	–	type	3	&	type	9
Velveken 9 | 014 56 64 36 

•	 SAIO	–	type	basisaanbod	&	type	9
De Billemontstraat 77 | 014 56 64 20 
www.saio.sbsgeel.be

•	 	BKO-BLO	Oosterlo	type	2		
Autiwerking	de	Kangoeroe	–	type	9
Eindhoutseweg 25 | 014 86 11 40 
www.bkoblo-oosterlo.be 
www.autiwerking-dekangoeroe.be

In het centrum 

•	 BS	De	Luchtballon	
Lebonstraat 45 | 014 58 60 46  
www.luchtballongeel.be  
Kijkdag 19 maart van 14 tot 17 uur  

•	 Freinetschool	De	Zeppelin	
Mannestraat 24 | 014 58 87 58  
www.zeppelingeel.be  
Kijkdag 18 maart van 10 tot 12 uur 

•	 SBS	De	Burgstraat	
Burgstraat 23 | 014 56 64 40  
www.burgstraat.sbsgeel.be 

•	 VBS	Kompas	
Diestseweg 34F | 014 56 26 56  
www.vbskompas.be 
Pas 94 – 014 58 72 31  
 

•	 VKLS	Sint-Dimpna	
Laar 1 | 014 58 91 30 | www.vbsd.be 
Galven 28 | 014 58 53 15 
Kievermont 94 | 014 58 61 51 

•	 SBS	De	Katersberg	
Katersberg 27 | 014 56 64 60  
www.katersberg.sbsgeel.be 

•	 VBS	De	Regenboog
Kapelstraat 24 | 014 58 79 67  
www.vbsregenboog.be

Heeft je kind een verslag voor het buitengewoon 
onderwijs gekregen? De inschrijvingsperiode vind 
je op de website van de school.

Meer	info	over	onderwijs	in	Geel	
Dienst Kindzorg en Onderwijs 
onderwijs@geel.be | 014 56 64 15



Hoe schrijf ik mijn kind in?

Stap 1

Kies een school

Ga eens langs op een school in je buurt. Je kan 
een afspraak maken met de directeur of naar een 
kijkdag gaan.

Je vindt een lijst met alle scholen in Geel op de 
achterkant van deze folder. 

Stap 2

Inschrijven

in	het	gewoon	basisonderwijs

Alle kinderen, geboren in 2015, kunnen inschrijven 
in een Geelse basisschool, ook al gaan ze pas naar-
school in schooljaar 2018-2019 (kinderen geboren 
tussen 15 november en 31 december 2015). 

20	februari	–	19	maart	2017

 Enkel kinderen van personeel en broers en zussen 
van leerlingen op de school kunnen inschrijven.

20	maart	2017
 Iedereen mag inschrijven op school.

 Eén ouder of voogd moet aanwezig zijn of een vol-
macht meegeven met een meerderjarig persoon. 
Neem de ISI+-kaart of kids-ID van je kind mee. 

Vóór 15 februari mag je je kind (°2015) niet 
inschrijven.

Ingeschreven 

��  Het schoolreglement en pedago-
gisch project vind je op de web-
site. Je tekent voor akkoord bij 
inschrijving. 

Niet ingeschreven
het	leerjaar	of	de	school	is	volzet. 

�� Je krijgt een document mee van 
de school: een ‘mededeling niet-
gerealiseerde inschrijving’. 

�� Je komt op de wachtlijst van de 
school, maar je hebt geen garan-
tie op een plaats. 

�� Kies een andere school. 

Wat leert mijn kind 
in de kleuterklas?

Vanaf 2,5 jaar mag mijn kind 
naar school.
Je kind leert op zijn eigen tempo 
een heel aantal dingen:  

 � Je kind leert ordenen van 
groot naar klein

 � Je kind gebruikt nieuwe 
woorden

 � Je kind leert taakjes 
afwerken

 � Je kind oefent eenvoudige 
schrijfbewegingen

 � Je kind durft te praten voor 
de hele klas

 � Je kind geniet van zingen en 
dansen

 � Je kind speelt en werkt met 
andere kinderen

Hét	recept		
voor	een	goede	
start	in	het	lager	

onderwijs!


